
ЗАЯВА 

до Всесвітнього дня біженців 

 

Щороку 20 червня в усьому світі відзначають Всесвітній день біженців. За 

класифікацією ООН розрізняють кілька категорій вимушено переміщених осіб – 

це біженці, особи, які шукають притулку, внутрішньо переміщені особи, особи 

без громадянства, репатріанти. Це люди, які в силу обґрунтованих причин були 

змушені покинути територію держави свого громадянства або постійного місця 

проживання. 

Для багатьох країн, у тому числі і для України, стає дедалі актуальнішою 

проблема біженців. Через збройну агресію Російської Федерації на Сході 

України та анексію Криму Україна стала одним з лідерів у світі за чисельністю 

внутрішньо переміщених осіб. За останніми даними Міністерства соціальної 

політики України у нашій державі зараз нараховується 1 510 708 переселенців. 

Це наші громадяни, які були змушені залишити свої домівки, щоб зберегти 

власне життя і життя близьких та уникнути насилля і переслідування.  

На жаль, рамковий Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» не вирішує усіх проблем внутрішньо 

переміщених осіб. Мова йде про забезпечення фундаментальних прав цих осіб – 

виборчих прав, прав на пенсійне забезпечення, на захист власності. Також 

існують проблеми із забезпеченням житлом, працевлаштуванням, оформленням 

документів. Сьогодні потрібні негайні дії держави щодо створення відповідної 

законодавчої бази для забезпечення реалізації прав та свобод  ВПО. 

У зв’язку з цим, ще раз наголошую на  нагальній необхідності винести на 

розгляд парламенту низку законопроектів, які дозволять розв’язати хоча б 

частину проблем у цій сфері.  

Зокрема, мова йде про наступні проекти законів: 

 «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо виборчих прав 

внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян) 

реєстр. № 6240;  

«Про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання 

пенсій окремим категоріям громадян» реєстр. № 6692; 

«Про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» (щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб) 

реєстр. № 2373;  

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» реєстр. № 

3459-1; 

«Про внесення зміни до Закону України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції» (щодо особливостей оформлення 

документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України) 

реєстр. № 4023а; 



«Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» (щодо захисту житлових прав студентів) реєстр. 

№ 6142; 

 «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» (щодо компенсації вартості пошкодженого 

майна) реєстр. № 2167; 

«Про надання житлової допомоги громадянам України, житло яких було 

зруйноване (знищене) або пошкоджене внаслідок збройної агресії держави-

агресора» реєстр. № 6472. 

Ухвалення цих законопроектів народними депутатами стане індикатором 

того, як держава дбає про внутрішньо переміщених осіб - громадян, які 

опинилися у надзвичайних життєвих обставинах, і потребують на підвищену 

увагу і турботу, та вживає усіх можливих заходів для повноцінного забезпечення 

їхніх прав. 
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